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A minha viagem de São Paulo a Cuenca, Equador, pareceu épica: com escala 
em Bogotá, cheguei de manhã em Guayaquil, pólo industrial e a segunda maior 
cidade do pais depois de Quito. De Guayaquil, cidade próxima à linha do 
Equador e ao nível do mar, um ônibus nos levou até 4 mil metros de altura, 
depois desceu para cerca de 2500 metros, e assim chegamos em Cuenca, 
cidade localizada dentro de um vale na serra dos Andes. 
 
O conceito da 12ª Bienal de Cuenca, sob o título Ir para volver, parte de uma 
citação do poeta Édouard Glissant, e sugere que “relação é totalidade aberta, 
evoluindo sobre si mesma [...]”.Desde o início da minha visita à Bienal procurei a 
ideia e o conceito de “creolização”, o cerne da tese de Glissant, que propõe um 
mundo em transformação constante e a mistura de diferentes pessoas e culturas 
que se tornam unas. Por vezes me pareceu vaga a aplicação de tal conceito 
sobre as obras; a partir de Glissant, tinha imaginado um número maior de obras 
que debatessem a herança pós-colonial do Equador, a tensão política entre a 
posição da esquerda do Equador (pensa Julian Assange no asilo da embaixada 
equatoriana em Londres) e a globalização, ou até a subjetividade do Caribe 
(região próxima do Equador), inerente na obra de Glissant que no contexto da 
Bienal poderia ter sido examinada com mais intensidade através de um discurso 
sobre as histórias incas ou populações indígenas na região.         

Na cidade de Cuenca, os curadores da mostra Jacopo Crivelli Visconti e 
Manuela Moscoso selecionaram uma série de arquiteturas históricas que 
hospede as obras de 43 artistas, nacionais e internacionais, dos quais há grande 
participação de artistas do Equador, Peru e Colômbia. Segundo os curadores, a 
“necessidade de compreender o mundo de forma direta, vivida e não mediada 
leva artistas a criarem sua própria lógica, resultando em formas pessoais de 
imaginar o tempo passar, a extensão de um caminho, ou os limites de um país 
ou cidade.” Talvez seja esta a afinidade entre as obras expostas e as propostas 
de transformação de Glissant - que em seus textos interroga noções de centro, 
origem e linearidade -, pois muitos artistas nasceram em um país, vivem em 
outro e produziram obras especificamente para esta Bienal, mesclando assim 
nas suas obras uma série de referências culturais.  

Os espaços expositivos incluem o Museu de Arte Moderna de Cuenca, 
arquitetura que evoca um monastério, espaços expositivos dentro do colégio 
Benigno Malo que ainda está em funcionamento, o Salón del Pueblo, a Galería 
Proceso Arte Contemporáneo, a Casa de los Arcos e a capela do Museo de la 
Medicina. A mostra se expande assim pelo centro da cidade, e nas palavras de 



Glissant, cria uma “totalidade aberta”: a mostra como uma constelação e um 
embaralhamento dentro da textura histórica de Cuenca. As caminhadas pela 
cidade entre os lugares diferentes revelam um desdobramento das obras 
contemporâneas com arquitetura do século XVIII e de alguma forma com o 
comércio cotidiano que em Cuenca é, em sua maioria, familiar e de escala muito 
pequena.  

Na capela do Museo de la Medicina, Meriç Algün Ringborg apresenta sua obra 
[La Biblioteca de los libros nunca emprestados – Sección IV: Centro de 
Documentación Regional “Juan Bautista Vázquez”, 2014], para a qual 
pesquisou, na biblioteca municipal de Cuenca, os livros que nunca foram 
emprestados aos usuários. O estande inclui obras como os “escritos filosóficos e 
políticos” de Marques de Sade, “Historia Antigua y Medieval” de Adolfi, “leyes 
militares” ou “los fundamentos de leninismo”, de Stalin. Ao lado do estande há 
uma placa oficial com o título da obra “The Library of Unborrowed Books” e duas 
cópias de um certificado que detalha a logística e pormenores jurídicos da 
apresentação assinado pela Bienal, a biblioteca e a própria artista. A obra de 
Algün Ringborg destaca as obras literárias, enciclopédias e manifestos cujas 
ideias não tem recebido atenção local, e assim questiona o conhecimento que 
circula em nós e entre nós, abrindo assim opções e responsabilidades para a 
construção de um futuro em comum. 
 
Numa constelação no assim chamado Salón del Pueblo, a 12ª Bienal apresenta 
o filme “Operación H” (1963), de Néstor Basterrechea. Comissionado como filme 
de publicidade, a obra, originalmente filmada em 35 mm, documenta a 
valorização da qualidade escultórica de máquinas e ferramentas construídas em 
uma empresa de peças metálicas de Juan Huarte Beaumont. O filme, que hoje 
poderíamos classificar como cinema estrutural, explora a natureza material do 
cinema, enquanto algumas das peças metálicas apresentadas tem uma 
similaridade com a obra escultórica de Jorge Oteiza. Oteiza, que também 
participou do concurso para o filme, é apresentado nos créditos como escultor e 
editor. Alguns anos antes, em 1957, Oteiza tinha ganhado o Prêmio 
Internacional de Escultura na IV Bienal de São Paulo, onde havia apresentado 
uma série de esculturas sob o título de “Operación H” em homenagem a Juan 
Huarte, que havia financiado todo o seu projeto. 
 
No colégio Benigno Malo a exposição conta com dois lugares: na cúpula do 
último andar, Pedro Neves Marques apresenta dois trabalhos da série “Terms of 
Use” [Termos de uso], 2014, que debatem nosso status como consumidores na 
sociedade contemporânea. Uma ampliação de texto reproduz as letras 
pequenas, a declaração de termos para a exportação de energia da South 
Wales Electricity Limited no Reino Unido, similar a um contrato de adesão 
referente à prestação de serviços de distribuição de gás canalizado. A 
declaração detalha os deveres do consumidor versus a empresa e vice-versa, 
um texto de linguagem jurídica que se torna um monólogo ilegível. Neves 
Marques justapõe a declaração de termos com uma série de fotos da “Drop 



City”, comunidade de artistas que se formou no sul do Colorado, nos EUA. “Drop 
City” funciona aqui como metáfora de uma vida alternativa, de arquiteturas auto 
construídas fora das limitações de uma vida na urbanização. Abandonado desde 
1970, “Drop City” continua no imaginário coletivo, e reaparece em experimentos 
de coletivos como Ciudad Abierta em Valparaíso no Chile, por exemplo, como 
na literatura ou nas obras de artistas como o americano Dave Hullfish Bailey. 
 
Esta saída para a natureza, abundante no Equador, foi o objetivo do artista 
argentino Eduardo Navarro. Durante os meses que antecederam a Bienal, 
Navarro aprofundou um estudo dos vulcões. Junto a um grupo liderado por um 
alpinista profissional, Navarro viajou para o vulcão Guaua Pichincha em um 
projeto de campo cuja proposta era a apropriação da energia vulcânica. Em 
“Poema Volcánico” (2014), Navarro apresenta um sobretudo junto a uma cesta 
trançada que o serviram durante a exploração. Nas paredes e em vitrines, o 
artista exibe várias fotografias que documentam a subida no vulcão e as 
análises de valores Ph que ele conduziu no local. Um poema vulcânico “viaje al 
centro de las imagenes imaginadas”, que abre um caminho a mais para 
entender a pesquisa de Navarro, foi produzido em formato cartaz, e também 
esta disponível no site do artista.  
 
Ainda neste pensamento da arquitetura experimental, Rita Ponce de León 
apresenta uma obra parecida com um jogo participativo, também no Colégio 
Benigno Malo. “Es todo gracias a ti” (2013) consiste de uma coleção de objetos 
em madeira organizados pela artista para serem ativados pelo envolvimento do 
público. Os elementos fazem alusão a formas naturais, fragmentos de 
arquitetura ou configurações de um jogo imaginário. No dia em que visitei a 
obra, já estava entregue a um grupo de crianças, que elaboravam estruturas de 
futuro. Enquanto Oteiza terminava seu trabalho um dia com as mãos cheias de 
nada – ou seja, cheio de espaço – e assim percebia que tinha levado sua arte 
aos seus limites, Ponce de León criou uma escultura que, como o título indica, 
delega a responsabilidade de construir vidas e cidades nas nossas mãos, assim 
abrindo utopias.  
 
Assim, minha visita ficou mais tocada pelos trabalhos que exploraram as ideias 
de arquitetura construtiva ou tinham surgido de um contexto regional. Este 
rizoma de obras, pensei então, me reconduziu a Glissant, criando assim setas 
para um futuro sem nostalgia, diverso em suas fontes. Embora as assim 
chamadas constelações na mostra nem sempre são conclusivas, a 12a Bienal de 
Cuenca indica alguns caminhos para uma realidade com um passado e futuro 
autodefinido.  
 


